
MČR družstev starších žáků - Lokomotiva 
bronzová

O víkendu proběhlo v Seči M-ČR družstev starších žáků a Lokomotiva A veze bronz!!!

Družstvo bylo složeno z poloviny starších žáků (Vojtěch Jurásek, Michal Žitný a Eliška Vavřínková), 
kteří  se letos účastnili  naposledy a druhou polovinu tvořili  mladší  žáci  (Jan Hvozdovič,  Michael  Kureš a 
Vilém Faja), kteří se v této pro ně vyšší soutěži rozhodně neztratili a družstvo často na jejich body spoléhalo. 
Je fakt, že ostatní družstva na tom byla podobně.

První dvě kola byla pro nás povinná vítězství (6 : 0 a 5,5 : 0,5) a první vážnější test přišel ve třetím 
kole s družstvem Sokol Kobylisy "A". Ač soupeř nastoupil pouze v pěti hráčích, dostal se průběžně do vedení 
2 : 0 a utkání jsme zvládli až po přesné hře ostatních hráčů otočit na 3,5 : 2,5.

Toto vítězství nás posunulo na první stůl na utkání s prvním nasazených družstvem ŠK Polabiny "A". 
Hráči  Polabin  nás  na  všech  deskách  svým ELO převyšovali  a  herně  to  vypadalo  podobně,  dostali  jsme 
naloženo 5 : 1, partie se tu povedla jen Michalovi, který v koncovce prosadil výhodu pěšce.

Náladu jsme si ale spravili v dalších dvou kolech, jednak proti dalšímu tradičnímu zástupci z Brna 
Durasu a dále Sokolu Buštěhrad, obě utkání jsme vyhráli 5 : 1.

První den tedy skočil úspěšně 5 : 1 na výhry a porážky a byli jsme v průběžném pořadí na třetím místě. 
Skóre 5 : 1 bylo o tomto víkendu i v dalších kolech pro nás magické :-)

Večer jsme asi  hodinu a půl řešili  peripetie  s ubytováním,  kdy se do našeho rezervovaného srubu 
nastěhovali hráči z jiného týmu a nebylo jednoduché s pořadatelem a recepcí vše vykomunikovat, protože v 
celém ubytovacím komplexu  nezbylo  už  žádné  volné  místečko.  Nakonec  se  zjistilo,  že  chybu  asi  udělili 
pořadatelé  v  rozmístění  týmů  a  my  jsme  svoji  pěti-lůžkovou  polovinu  srubu dostali  a  sedm hráčů  z  TJ 
Lanškroun se muselo vměstnat do druhé pěti-lůžkové ložnice. Ale zvládli to asi v pohodě :-)

Druhý den nás opět na prvním stole čekali jedni z favoritů, hráči ze Spartaku Vlašim. Na utkání jsme 
se hodně soustředili  a partie  se na všech stolech vyvíjely vyrovnaně a ač jsme si hodně přáli  soupeře na 
aktuální první příčce porazit, postupně jsme inkasovali a dostali jsme podruhé 5 : 1.

Nyní bylo jasné, že cesta k medailím vede přes vítězství v posledních dvou kolech. Přesunuli jsme se 
na třetí stůl, kde už jsme i turnaj dokončili. Silný tým Desko Liberec jsme s přehledem porazili opět 5 : 1 a 
vyčkávali  jsme,  koho nám los  přisoudí  do  posledního  kola.  Los  byl  celkem příznivý,  soupeř  byl  sedmý 
nasazený Hraničář Horní Stropnice. Medaile byla ve vzduchu a naši mladí hráči na posledních deskách Míša a 
Vilém zajistili rychlé vedení 2 : 0 a vypadalo to hodně nadějně, pak se ale pozice rozsypala Michalovi a Vojta 
s Honzíkem přidali remízy. Vedli jsme 3 : 2 a chyběl nám alespoň půl bod z partie Elišky. Tato partie byla 
nakonec velmi dramatická a těšila se velkému zájmu přihlížejících hráčů, neboť Eliška se z lepší pozice po 
kombinaci soupeřky dostala do materiální nevýhody, ale aktivní souhra dvou věží a střelce proti dámě a věži 
soupeřky byla účinnější a soupeřka v časové tísni o věž přišla a Eliška ihned nabídla remízu, ač pozice by už 
asi byla vyhraná. Ale podle výsledků na prvních dvou stolech jsme už věděli, že remíza nám stačí k zisku 
bronzových medailí.

Medailové umístění je v konkurenci šedesáti týmů určitě úspěch, který málo kdo čekal. Ale když jsem 
viděl výkonnost našich hráčů v prvních kolech, věděl jsem, že to není nereálné. Všichni hráči byli důležitou 
součástí týmu, i když se každému, jak už to bývá, alespoň jedna partie nepovedla. Na družstva před námi jsme 
opravdu neměli, ale všechny níže nasazené týmy jsme dokázali porazit a tříbodový sytém za vítězství (když 
jsme neremizovali) nám pomohl dostat se na třetí příčku.



Bodové příspěvky našich hráčů:

Vojta Jurásek 6,5/9

Michal Žitný 5,5/9



Jan Hvozdovič 4,5/9

Eliška Vavřínková 4,5/9

Vilém Faja 6/8 a Michael Kureš 7,5/9



Nebudu je hodnotit jednotlivě a někoho vyzdvihovat, všichni bojovali za tým a úspěch týmu byl přednější než 
individuální výsledky. Všem moc děkuji za předvedenou hru a našim mladším hráčům přeji podobný nebo 
ještě lepší úspěch na MČR mladších žáků.

Petr Žitný

Béčko Lokomotivy se stalo „SKOKANEM“ 
MČR družstev starších žáků

Z 24.  startovní  pozice  nastupovalo  k prvnímu  kolu  MČR  družstev  starších  žáků  B  družstvo 
Lokomotivy. Byl jsem pověřen vedením naší zálohy během turnaje, nyní s radostí mohu rekapitulovat velký 
úspěch družstva, na který v tradičním republikovém mistrovství dosáhlo.

Přes některá úvodní organizační nedorozumění jsme nahlásili do turnaje následující sestavu:

1. Khadash Kamil ( 1524, R 2002)

2. Khadash Samuel ( 1548, R 2004)

3. Vavřínková Anna ( 1426, R 2004)

4. Kocí Tomáš ( 1359, R 2003)

5. Dvořáček Jan Matyáš (1292, R 2004)

6. Novotný Tomáš (1338, R 2002)



Anna Vavřínková, Samuel Khadash, Kamil Khadash
V družstvu byli  již zkušení hráči z republikových mistrovství (Tom Kocí, Anička, částečně Honza), 

vedle nich nováčci na turnaji toho formátu (bratři Khadashové, Tom Novotný). Turnaj je koncipován tradičně 
jako dvoudenní, v sobotu šest kol, v neděli dopoledne tři kola.

  



Tomáš Koci a Jan Matyáš Dvořáček

Tomáš Novotný a Jan Matyáš Dvořáček

Jak se nám tedy vedlo? No přece skvěle!

V prvním kole jsme deklasovali družstvo Tábora „B“, velmi rychle jsme vedli 5-0 a komplikace na 
první šachovnici zvládl Kamil, vyhráli jsme suverénně 6-0. Výborný první krok. Ve druhém kole náš čekala 
silná Bohemka z Prahy, nasazená jako č.9. Vedeme dlouho vyrovnaný boj, za stavu 2-3 na první Kamil těžce 
trápí favorita J. Petra a kapituluje až v koncovce: 2-4. Ve třetím kole s přehledem porážíme Grygov 4-2 a do 
čtvrtého nám los přiděluje zálohu dnes elitního mládežnického klubu Oázy Praha: Zápas pod kontrolou – další 
výhra 4-2! Dostáváme se do naprosto nečekané pozice, po 4. kolech máme 9 bodů a míříme již na sedmý stůl, 
kde nás čeká těžký soupeř z Hlinska. Utkání se nám nepovedlo, několik vyrovnaných pozicí se v časovkách 
překlápí na stranu soupeře a nakonec je z toho jednoznačný resultát: 5-1 pro soupeře. V posledním sobotním, 
tedy 6. kolem, měříme síly s velmi sebevědomým pražským družstvem Unichess. Jejich dresy s logem „My 
jsme Unichess svědčí o nejen o tom velkém sebevědomí. Utkání je dlouho velmi vyrovnané a máme ambice 
na výsledek 3,5-2,5 pro nás. Bohužel si svou jedinou slabou chvilku v turnaji vybírá Honza a s věží víc si za 
stavu 2-2 nechá udusit svého krále. Nutím tedy Sama na druhé hrát v nabídce remízy mírně horší koncovku, ta 
se nedaří a prohráváme po dlouhém boji 2-4. Celková bilance z prvního dne je tedy 3-3, motáme se někde 
kolem našeho nasazení, ale to nevadí. Jdeme se vyspat na nedělní finále. 

Po šestém kole jsme se tedy trošku propadli a los nám přidělil družstvo Chotěboře. V utkání jsme byli 
favority, a to jsme bez problémů potvrdili snadnou výhrou v poměru 4,52-1,5.  Opět se tedy posouváme někde 
nad hranu dvacítky a přichází asi klíčové utkání se Sokolem Buštěhrad. Soupeř je mírným favoritem, ale já 
vím své. Věřím, že vzadu to bude 2-0 pro nás, což se rychle potvrzuje. Základ úspěchu však pokládá Sam na 
druhé, když v zahájení dostává taktikou svého soupeře k odevzdání dvou figur – rychle tedy vedeme 3-0. A 
stačí jen ta půlka…Ta je však i přes pohledy některých našich příznivců dost daleko. Na první je Kamil jasně 
prohraný, na třetí Anička špatně strategicky vyhodnotila pozici, vzala si bezcenného pěšce a trestem jí byl 
soupeřčin pik ve vlastním týlu – musela za něho dát figuru a partie byla po boji ztracena. Zbývá Tomova 



partie, dámská koncovka D+5/D+5 – podle mě remíza. Tom věděl, že remíza stačí, ale měl hodně horší čas. 
Nicméně na „pilu musel tlačit“ soupeř, udělal chybu při výměně pěšců, kterou Tom zkušeně využil a dovedl 
partii k výhře. Tedy 4-2 pro nás a před posledním kolem posun na 14. místo. V posledním kole již čekám 
velmi těžký los. Tím je družstvo Ústí nad Orlicí – má mírnou ratingovou převahu, ale my jsme v laufu. Cítíme 
šanci na desítku. Utkání začíná dobře na první Kamil, velmi rychle se dostává do vyhrané koncovky, zbrklostí 
se však připravuje o výhru se silnějším soupeřem. Vzadu však již tradičně bereme dva body díky Honzovi a 
Tomovi  Novotnému,  vedeme  2,5-0,5!   V tuto  chvíli  nařizuji  nabídku  remízy  Aničce  v situaci,  kdy  má 
v přechodu do koncovky pika víc. Chladný kalkul Anička přijímá, soupeřku se ještě snaží zviklat k odporu 
spoluhráč, ale ta přijímá remízu, pozice je lepší pro Aňu. Tedy 3-1 pro nás a Tom staví vítěznou taktiku. 
Soupeř  hlavu  v dlaních,  Tom  hlavu  v zápisu  z utkání:  „Vedeme  3-1“-napovídám,  Tom:„Tedy  stačí 
remíza“...pokyvuje zkušeně hlavou. Soupeř hraje vynucený tah, Tom správně odpovídá a dává soupeři těžké 
dilema:  Nabízí  remízu  (tedy  naši  definitivní  výhru),  nebo  konečnou  smrtící  kombinaci…  .  Vyber  si 
Soupeř chápe a přijímá remízu, Tom přijímá vítězné gratulace od všech členů družstva. Vyhráváme i třetí 
nedělní  utkání  a  ….myslím  na  posun  na  práh  elitní  desítky.  Ostatní  výsledky  a  skutečnost,  že  jsme 
v tříbodovém systému neremizovali ani jedno utkání, nás katapultují na konečné skvělé SEDMÉ místo! 

V konečném zúčtování jsme za sebou nechali VŠECHNY soupeře, se kterými jsme se utkali a mezi 
nimi množství dalších favoritů!

Nyní krátce o jednotlivých členech družstva:

1. KAMIL: (2/9): Tím, že si na poslední chvíli troufl na pozici lídra, naložil na svá ještě nezkušená bedra 
příliš těžký náklad. Na první šachovnici herně určitě nepropadal, stavěl velmi dobré a nadějné pozice, 
ale doplácel na zbytečnou zbrklost a nezkušenost z turnajů této úrovně. MČR není krajský přebor, ale 
Kamil dle mého názoru brzy vyspěje. U partií se potřebuje zklidnit, koncentrovat se jen na svou partii, 
to vše ale přijde časem a zkušenostmi, které musí sbírat. Velká pochvala za neustálý zájem o průběžný 
stav utkání a ostatních partií.

2. SAM: (4/9): Velmi dobrý výsledek na druhé šachovnici, v zásadě platí to samé, co u bráchy: zlidnit se, 
ubrat emocí, někdy přidat trošku více respektu k soupeři. Sam hraje  šachy poměrně krátce a má v sobě 
velký taktický potenciál, v některých situacích vidím podobnost s Míšou Kurešem.



3. ANIČKA (4,5/9):  Již zkušená hráčka,  ale  MČR starších žáků na této  pozici  hrála  poprvé.  Anička 
zahrála svůj standard, dvě lépe postavené partie s lepšími (většinou soupeřkami) promeškala v taktice. 
V posledním kole s pikem víc na můj pokyn dala remízu ve prospěch družstva.

4. TOM  K:  (5,5/9):  Tom“přesun“  z původně  avizované  první  desky  na  čtvrtou  zvládl  velmi  dobře. 
V sobotu sice bylo znát, že se letos rapidovým turnajům téměř nevěnoval, v rozhodujících chvílích 
však bodoval  díky svým zkušenostem z turnajů této  úrovně.  Tak jako v minulosti-na první  pohled 
flegmaticky Tom je klíčový článek v kolektivních bojích.

5. HONZA(8/9): Absolutorium! Každá partie rychle a jasně lepší, vyhraná. Nejlepší hráč v turnaji na páté 
šachovnici. Jedinou slabou chvilku si vybral v šestém kole, kdy nás to sice stálo momentální výsledek, 
ale nic to nemění na celkovém skvělém výsledku. 

PS: To však byla taktika do posledních tří kol. Honza stejně jako Tom, pokorný kolektivní 
hráč, který přijme v zájmu družstva jakoukoliv roli.

6. TOM N: (7/9): Taky velmi dobrý výsledek, důležitý ke konečnému umístění. Na šesté šachovnici sice 
ještě občas „létaly figurky oběmi směry“, nicméně Tom byl většinou na té správné straně a figurky 
přijímal,  byť i občas rozdával.  Absolutní nováček svou roli zvládl velmi dobře, výrazně přispěl ke 
skvělému umístění družstva.

Děkuji všem zainteresovaným za skvělý výsledek a reprezentaci klubu.

29.05.2016: Tomáš Vavřínek

Turnaj dvojic nejmladšího žactva

Po roční přestávce se nám opět podařilo postavit kvalitní družstvo do turnaje dvojic dětí narozených 
2007 a mladší. Sice se nám nepodařilo zopakovat velký úspěch z roku 2014, kdy Míša Kureš s Vilíkem Fajou 
obsadili skvělé třetí místo, ale s konečným výsledkem jsme byli nad míru spokojeni. 

Dvojice Tadeáš Hladký a Marie Vavřínková vstupovali do turnaje jako 14. nasazení, ale protože elové 
hodnocení u tak malých dětí vůbec nic neznamená, směle jsme pomýšleli na první desítku.

V 1. kole jsme s přehledem vyhráli s Polabinami „C“ 2-0. Hned ve druhém kole se naši bojovníci ocitli 
na  prvním  stole  s 1.  nasazenými  BŠŠ  „A“.  Tadeášek  s Markem  Fizerem  nevyužil  příležitosti  pohrozit 
nekrytelným matem a utkání nakonec prohrál, Maruška partii s Martinem Vašínkem pokazila ihned v zahájení. 
Ve třetím kole nás  tedy čekalo družstvo Českých Budějovic  „B“, v tomto souboji  jsme měli  být jasným 
favoritem. Tadeášek i Maruška si však každý vybrali svou slabší chvilku a oba docela nešťastně prohráli. Dvě 
prohry za sebou nás odsunuli až na 15. stůl a museli jsme začít opravdu bojovat. Následující 2 kola jsme 
zvítězili hladce 2-0 a v dalším potom jen 1,5 –0,5 ( Maru neuměla v pěšcové koncovce uplatnit jezdce navíc, 
tak jen remízovala ). V 7. kole jsme remízovali s Chotěboří, Tadeášek celkem v klidu vyhrál, Marušku soupeř 
bohužel zcela objektivně přehrál. Následně jsme, celkem bez většího odporu soupeře, zvládli zápas s Pandou 
Rychnov n. K.: 2-0 pro nás. Poslední kolo nám ale los přidělil velmi těžkého soupeře z Libštátu, mimochodem 
tento tým v totožném složení Filip Dolenský a David Adam, hrál již před dvěma lety s konečným krásným 13. 
místem. Tadeáškovi se podařilo skvěle s Filipem uhájit remizu, Maruška trošku tradičně partii dle svých slov 
“překombinovala“ a prohrála. 

Tadeáš uhrál moc pěkných 6,5 bodů, Maruška skončila se 4,5 body na 50%. Celkových 11 bodů stačilo 
na 9. místo a na splnění vytyčeného cíle. 

O tom, jak oba svorně ze všech sil bojovali, se můžete přesvědčit na fotografii níže 

Dne 30.5.2016 Jitka Vavřínková




